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Begroting 2020: sluitend, met ruimte voor vernieuwing
De Weesper begroting 2020 is sluitend. Het gaat in
totaal om een bedrag van € 50 miljoen. Een solide
begroting, met als vanouds lage lastendruk voor
inwoners en ruimte voor nieuwe investeringen.
Zo komt er extra geld vrij voor een verkeers- en
vervoerplan, parkeren, natuurvriendelijk groen,
verdere herinrichting van de Nijverheidslaan, veilige
fietspaden, verbeteren van bedrijventerreinen,
een toekomstvisie voor Aetsveld, duurzaamheid,
veiligheid en centrummanagement.

Gezonde basis
Vanuit deze gezonde basis kan Weesp investeren
in bijvoorbeeld sociale voorzieningen, beheer en
ontwikkeling van de fysieke leefomgeving, onderwijs,
sport, cultuur en de lokale economie. Het college zet
ook in op veiligheid, een verkeers- en vervoerplan,
het parkeerplan, natuurvriendelijk groen en er

wordt aangesloten bij participatievoorzieningen van
Amsterdam. Op sociaal terrein wordt verder ingezet op
bewonersinitiatieven, inclusief beleid en verhoging van het
taalniveau van statushouders.
Naast bovengenoemde aandachtspunten komen er voor
de verbetering van de leefomgeving ook maatregelen
rond oversteekplaatsen, veilige fietspaden, trapveldjes,
duurzaamheid en toegankelijke overheidsgebouwen. Er
is extra geld beschikbaar voor centrummanagement en
citymarketingactiviteiten.
Lees verder op volgende pagina.

Mantelzorgcompliment voor Weespers
Zorgt u in Weesp voor een familielid, vriend of kennis
met bijvoorbeeld een chronische ziekte of handicap?
Dan komt u wellicht in aanmerking voor het jaarlijkse
mantelzorgcompliment. Een bedankje van gemeente
Weesp in de vorm van een geldbedrag.
Zorgt u al meer dan drie maanden en minstens acht uur
per week voor een ander? Dan bent u mantelzorger. U
heeft dan ook recht op het mantelzorgcompliment 2019.

Al geregistreerd bij Versa Welzijn
Mantelzorgers, die geregistreerd staan bij Versa Welzijn
ontvangen in oktober 2019 een e-mail van Versa Welzijn.
Heeft u geen computer, maar staat u wel geregistreerd,
dan neemt Versa Welzijn telefonisch contact met u op. Zij
stellen u een aantal vragen en als u (nog) aan de voorwaarden voldoet, dan komt u in aanmerking voor het mantelzorgcompliment.
Kent u mantelzorgers? Meld ze aan
Helaas zijn nog niet alle mantelzorgers uit de gemeente
Weesp bekend bij Versa Welzijn. Kent u mantelzorgers?
Wilt u hen dan wijzen op de mogelijkheid om zich aan te
melden bij Versa Welzijn? Aanmelden kan tot 1 november
2019. Als u voor de eerste keer een mantelzorgcompliment aanvraagt, kunt u contact opnemen met Elfi Macnack, emacnack@versawelzijn.nl, (06) 30165587.
Meer informatie vindt u op
www.weesp.nl/mantelzorgcompliment2019.

Algemene informatie

Contactgegevens
Gemeente Weesp, Postbus 5099,
1380 GB Weesp
Bezoekadres: Stadskantoor,
Nieuwstraat 70a
Telefoon: (0294) 491 391,
fax: (0294) 414 251
info@weesp.nl, www.weesp.nl,
Twitter: @weesp, www.facebook.
com/weespgemeente

Openingstijden
Burgerzaken
Op afspraak:
ma. t/m vr. 8.30 - 12.00 uur, di. en
do. middag 14.00 - 15.30 uur,
di.avond 17.30 - 19.30 uur
Zonder afspraak: di. 8.30 - 12.00 uur
Klant contact centrum
ma. t/m do. 8.30 - 17.00 uur
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Het college belicht...
De kinderen zitten alweer dik in hun
nieuwe schooljaar en de donkere dagen
staan voor de deur. Voor sommigen van
u betekent dat gezelligheid, wat vaker
een serie kijken en uitkijken naar de
feestmaand. Er zijn ook mensen in onze
omgeving die deze periode juist met zorg
tegemoet zien. Die piekeren over het feit
dat er nieuwe winterjassen moeten komen voor de kinderen
en hopen dat de oude wasmachine nog even heel blijft. Het
is mooi dat juist deze groep mensen de eerste is, die baat
heeft bij de samenwerking met de gemeente Amsterdam.

Daarmee is de begroting voor 2020 een evenwichtig en
tegelijkertijd ambitieus programma. Waarmee Weesp
naast het bestaande beleid en uitvoering, een goed
programma uitvoert, waar inwoners, bezoekers en
bedrijven profijt van gaan hebben.
Bedragen
De Weesper begroting 2020 kent een totaalbedrag van €
50 miljoen. Voor de meerjarenbegroting zijn de structurele
lasten lager dan de structurele baten. De verwachting is
dat de algemene reserve aan het begin van 2020 ruim €
6 miljoen bevat, waarmee de gemeente sterk en solide
2020 in kan gaan.
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vr. 8.30 - 12.00 uur
di. avond 17.30 - 19.30 uur
Sociaal Loket
ma. t/m vr. 8.30 - 11.00 uur
(inloop)
Bellen kunt u van maandag tot en
met vrijdag, van 8.30 - 16.00 uur
(ook om een afspraak te maken)

Stichting Mee
di. 14.00 - 15.30 uur (inloop)
Museum Weesp
wo. t/m zo. 13.30 - 17.00 uur
Regionaal Historisch Centrum
Vecht en Venen, locatie Weesp
ma. en di. 9.00 - 12.00 uur

Een groot deel van de uitvoerende taken van Sociale Zaken
gaat namelijk per 1 januari van de gemeente Stichtse Vecht
naar Amsterdam. Dit heeft de gemeenteraad tijdens haar
afgelopen vergadering besloten. Het gaat onder andere om
het verstrekken van uitkeringen, inkomensregelingen, de
ondersteuning van uitkeringsgerechtigden bij bijvoorbeeld
het vinden van werk, en de ondersteuning van ondernemers
die in financiële problemen verkeren of mensen die vanuit
een uitkering een eigen onderneming willen starten.
Samen met de genoemde uitvoerende taken wordt
ook een deel van het minimabeleid door Amsterdam
uitgevoerd. Daarmee komt ook een aantal voordelen van
het Amsterdamse beleid naar Weesp. Inwoners van Weesp
die rond moeten komen van een minimum inkomen zullen
daarom in (de loop van) 2020 te maken krijgen met een
ruimer voorzieningenpakket. Een van de belangrijkste
voorzieningen die beschikbaar komt, is de Stadspas. Met
deze pas kun je bijvoorbeeld gratis of met korting naar
activiteiten, musea, het theater, Artis of zwemmen. Het
is de bedoeling dat met de Stadspas ook van Weesper
voorzieningen gebruik kan worden gemaakt.
Inwoners die met bovenstaande zaken te maken hebben,
worden in de komende periode uitgebreid geïnformeerd
over wat dit voor hen betekent.
Maarten Miner, wethouder

Gemeenteraad 6 november
De begroting komt op 30 oktober aan bod in de raadscommissie AZM en wordt ter vaststelling aangeboden
aan de gemeenteraad op woensdag 6 november.
De begroting voor 2020 ligt vanaf 15 oktober 2019 tot 15
november 2019 ter inzage op het stadskantoor van de
gemeente en is daarnaast digitaal in te zien op de gemeentelijke website: www.weesp.nl/terinzage.

Bekendmakingen
Vergunningaanvragen

Burgemeester en wethouders van Weesp maken
bekend dat de volgende vergunningaanvragen zijn
binnengekomen.
Aanvraag Omgevingsvergunningen
Hogeweyselaan 23, 25 en 27
• H
 et veranderen van de gevels en het plaatsen
van een dakterras aan de achterzijde.
datum ontvangst 7 oktober 2019
Reigersweide 177
•	Het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak
van de woning.
datum ontvangst 7 oktober 2019
Om de genoemde aanvragen te kunnen inzien kan een
afspraak voor inzage gemaakt worden bij het team
Vergunningen op telefoonnummer (0294) 491 391
(van 8.30 - 17.00 uur) of per mail via info@weesp.nl.

Verleende vergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat met
betrekking tot vergunningaanvragen de volgende
besluiten zijn genomen.
Omgevingsvergunningen
Aetsveldselaan 65*
•	Het plaatsen van een nieuwe toegangsdeur en het
uitvoeren van een constructieve doorbraak.
datum verzending 7 oktober 2019
* bezwaar college
Om de hiervoor genoemde besluiten te kunnen inzien
kan een afspraak voor inzage gemaakt worden bij het
team Vergunningen op telefoonnummer (0294) 491 391
(van 8.30 - 17.00 uur) of per mail via info@weesp.nl.
Voor de bezwaarprocedure, zie Procedures onder aan
deze pagina.

Uitnodiging commissievergaderingen
U wordt uitgenodigd voor de commissievergaderingen
van de gemeente Weesp. De vergaderingen vinden
plaats in de raadzaal van het stadhuis. De agenda’s
en bijbehorende stukken zijn terug te vinden op
www.weesp.nl/raadsinformatie.

Dinsdag 29 oktober 2019 om 20.00 uur:
commissievergadering SOB
Tijdens de vergadering zal een presentatie gehouden
over de Weesperschool waarbij de commissieleden
geïnformeerd worden over de laatste stand van zaken.
De commissie zal de gemeenteraad adviseren over
onder andere het volgende onderwerp:
• Startnotitie Regionale Energie Strategie (RES)
Noord-Holland Zuid
In de RES worden voorstellen gedaan hoe de
regio Gooi en Vechtstreek de afspraken uit het
Klimaatakkoord in de praktijk vorm kan geven.
• Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst
Flevoland & Gooi en Vechtstreek
Aanpassingen in de Gemeenschappelijke Regeling
worden voorgelegd.

Woensdag 30 oktober 2019 om 20.00 uur:
commissievergadering AZM
De commissie zal de gemeenteraad adviseren over onder
andere de volgende onderwerpen:
• Bestuursrapportage gemeente Weesp 2019
Deze rapportage betreft informatie over het beleid
en de uitgaven van de gemeente tot en met juli 2019.
• Begroting 2020
De begroting laat zien wat de gemeente van plan is, wat deze
plannen kosten en welke inkomsten er verwacht worden. De
begroting is nooit voor één jaar maar kijkt ook 4 jaar vooruit.
De begroting wordt door de raad vastgesteld en moet door
de provincie worden goedgekeurd. Met de vastgestelde
begroting en de daarin opgenomen plannen en budgetten kan
het college aan de slag.
• Samenwerkingsovereenkomst tussen de
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, de regio Gooi en
Vechtstreek, de Veiligheidsregio Flevoland en de GGD
Flevoland|
De samenwerkingsovereenkomst Veiligheidsregio’s worden
ter kennisname aan de raad voorgelegd. De gemeenteraad
krijgt de mogelijkheid een reactie te geven.
De commissie zal de volgende onderwerpen bespreken:
• Raadsinformatiebrief 2019/87 – Belastingsamenwerking Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren (BSWW)
De heer Rahimi heeft gevraagd deze brief te agenderen.
• Brief burger Oosterwolde over de vernoeming van
haar vader – op verzoek van mevrouw Vermeer-van
Galen Last
Brief Orange the World campagne tegen geweld tegen
vrouwen – op verzoek van mevrouw Vermeer-van Galen Last

Agenda Gemeente Weesp
Iedere zondag
15.00 uur

Rondleiding door Stadhuis
www.museumweesp.nl/activiteiten

29 oktober
20.00 uur

Commissievergadering SOB
www.weesp.nl/raadsinformatie

30 oktober
20.00 uur

Commissievergadering AZM
www.weesp.nl/raadsinformatie

31 oktober
20.00 uur

Commissievergadering WZ
www.weesp.nl/raadsinformatie

t/m 3 november 	Tentoonstelling: Het stijlvolle ontwerp
van het stadhuis van Weesp
		
www.museumweesp.nl
6 november
17.00 uur

Raadsvergadering Begroting
www.weesp.nl/raadsinformatie

7 november 	Uitloop Begrotingsraad en
19.00 uur
reguliere raadsvergadering
		
www.weesp.nl/raadsinformatie

Begroting 2020: sluitend,
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Donderdag 31 oktober om 20.00 uur:
commissievergadering WZ
De commissie zal de commissie de gemeenteraad
adviseren over onder andere de volgende onderwerpen:
• Harmonisatie beleid Participatiewet vanwege overdracht Sociale Zaken van Weesp naar Amsterdam
Vanwege de ambtelijke fusie tussen Weesp en
Amsterdam ligt nu een voorstel om beleid betreffende
uitkeringen, aanvullende inkomensregelingen en
minimavoorzieningen zodanig in te vullen dat de
overdracht van de taken van Sociale Zaken naar
Amsterdam mogelijk is.

Vervolg van de voorpagina

Voor inspreken kunt u zich aanmelden bij de griffie via
griffie@weesp.nl of (0294) 491 324
(gelieve dit te doen uiterlijk 8 uur voor aanvang van
de vergadering, onder vermelding van naam en
telefoonnummer/e-mailadres en het onderwerp waarover
u wenst te spreken). De agenda en bijbehorende stukken
kunt u terugvinden op www.weesp.nl/raadsinformatie.

Geen verhoging gemeentelijke belastingen, alleen inflatiecorrectie
Het uitvoeren van de ambities leidt niet tot veel hogere
gemeentelijke belastingen voor inwoners. De lokale lastendruk (OZB, riool- en afvalstoffenheffing) stijgt mee met
de inflatie, maar wordt niet verder verhoogd. Daarmee ligt
de lokale lastendruk van Weesp, gekeken naar het laatst
bekende niveau van 2019, in de buurt van het landelijk
gemiddelde en is deze lager dan in veel omliggende gemeenten.

Spreken met de raad

Tweede begroting huidig college
De begroting 2020 van de gemeente Weesp is de tweede
begroting van het huidige college. Daarbij zijn onderwerpen uit het opgestelde coalitieakkoord voor de periode
2018-2022 zoveel mogelijk uitgewerkt. 2020 wordt een
bijzonder jaar waarin onder meer besluiten worden genomen over een bestuurlijke fusie. De ambtelijke ‘invlechting’ met gemeente Amsterdam is sinds 1 juni dit jaar een
feit. Tot de bestuurlijke fusie, op zijn vroegst in 2022, heeft
Weesp een eigen begroting.

Wilt u een raadslid laten weten wat er speelt in uw buurt?
Bent u ergens in geïnteresseerd of wilt u weten waar de
gemeenteraad zich op dit moment mee bezighoudt?
Wilt u hierover vóór de vergadering van gedachten
wisselen met raadsleden en uw mening delen? Van elke
fractie zal een raadslid aanwezig zijn. U bent welkom op
dinsdag 29 oktober om 19.15 uur in de Burgerzaal van
het stadhuis. De koffie staat klaar. Komt u ook?

Procedures

Ter inzage
De stukken liggen ter inzage in het
gemeentelijke informatiecentrum in het
Stadskantoor.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen
kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het
ontwerpbesluit is aangegeven dat alleen
belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht
aan het College van burgemeester en
wethouders van Weesp, Postbus 5099,
1380 GB Weesp.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na de bekendmaking van een
besluit (dit is bij verzonden besluiten al
de verzenddatum) schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Hiertoe kunt u
een bezwaarschrift toezenden aan het
College van burgemeester en wethouders
van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB
Weesp. Graag ontvangt de gemeente bij
het bezwaarschrift uw e-mailadres voor
mogelijk overleg over de afhandeling
van het bezwaar. U kunt alleen bezwaar
maken tegen de met een * gemerkte
besluiten. Bezwaarschriften voor **
gemerkte besluiten kunt u zenden aan de

burgemeester van Weesp, Postbus 5099,
1380 GB Weesp.
Een bezwaarschrift schorst niet de
werking van een besluit. Na het indienen
van een bezwaarschrift kunt u hiervoor
een voorlopige voorziening aanvragen bij
de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling
bestuursrecht, Postbus 16005, 3500
DA Utrecht. De kosten hiervan kunt u
opvragen bij de rechtbank.
Klachtenbehandeling
Indien u van mening bent dat de gemeente of een medewerker van de gemeente
zich in een bepaalde situatie tegenover

u of een ander niet correct heeft gedragen, dan kunt u mondeling via tel. (0294)
491 246 of (0294) 491 333, schriftelijk
(College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380
GB Weesp) of digitaal via de website
www.weesp.nl een klacht indienen. De
gemeente zal dan contact met u opnemen
over de afhandeling van uw klacht.
Als uw klacht niet naar tevredenheid door
de gemeente is afgedaan, kunt u vervolgens een beroep doen op de Nationale
Ombudsman. Deze ombudsman kan
onderzoek doen en brengt hierna een
rapport uit waarin een oordeel staat over

het handelen van de gemeente.
Contactgegevens Nationale Ombudsman
Postadres: Antwoordnummer 10870,
2501 WB Den Haag.
E-mail info@gemeentelijkeombudsman.nl
Website www.nationaleombudsman.nl.
Telefoonnummer (0800) 33 55 555 (op
werkdagen tussen 09.00 - 17.00 uur).
Ook kunt u een folder van de Nationale
Ombudsman afhalen in het Informatiecentrum van de gemeente Weesp.

Gemeentenieuws Weesp
Bestuursdwang trailer
Het college heeft besloten tot het toepassen van
bestuursdwang bij een trailer met boot die zonder kentekenplaat geparkeerd staat op de openbare weg.
Dit betekent dat de trailer uiterlijk op vrijdag 25 oktober
2019 wordt verwijderd. Zowel de gemeente Weesp, als de
politie kan geen eigenaar van deze trailer achterhalen. Het
besluit hiervoor is daarop aangebracht op de trailer.

Dag van de Mantelzorg met
een luchtje

Brand- en veiligheidspelletjes in herfstvakantie

Zondag 10 november is de landelijke Dag van
de Mantelzorg. Dit is de dag waarop mantelzorgers
verrast en verwend worden. Ook in Weesp wordt
deze dag jaarlijks georganiseerd. Dit jaar nodigt
Versa Welzijn Weesp mantelzorgers uit voor een
workshop parfum maken.

In de herfstvakantie kunnen kinderen uit de buurt
meedoen aan leuke brand- en veiligheidspelletjes in
de gymzaal aan de Papelaan 99 in Weesp. Brandweer
en politie zijn tussen 10.45 en 11.00 uur aanwezig voor
tekst en uitleg. Zij staan ook paraat om ter plekke
vragen van kinderen te beantwoorden.

De workshop begint met een uitleg over geuren, parfum
en oliën. Daarna maakt iedere deelnemer een unieke
eigen geur. De dag wordt afgesloten met een hapje en
een drankje.

Mijn kind mee laten doen?
Meld uw kind dan gratis aan voor groep 1 of 2.
Aanmelden is verplicht.

• Datum: zondag 10 november 2019
• Locatie: De Roskam, Papelaan 99
(ingang aan de Boternessestraat)
• Tijd: 12.15 -15.30 uur

Schoonmaakactie:
helpt u mee?

Aanmelden
Aanmelden voor deze dag is verplicht en
kan tot 25 oktober:
Marianne Verstijnen, mverstijnen@versawelzijn.nl,
(06) 50632925
Bernadette van Hees, bhees@versawelzijn.nl,
(06) 31751950

Na de succesvolle actie bij de Schansen in het kader
van de World Clean Up day organiseert de gemeente
Weesp in samenwerking met Recycle Valley een
tweede clean up. Deze schoonmaakactie vindt plaats
bij het Vechtstede College op zaterdag 19 oktober.
Helpt u een handje mee?

•
•
•
•
•

Datum: dinsdag 22 oktober
Locatie: Papelaan 99
Groep 1: 10.00 – 11.00 uur
Groep 2: 10.45 – 11.45 uur
Leeftijd: 7 t/m 12 jaar

Meer informatie en aanmelden bij:
Buurtsportcoach Bastiaan Tuenter,
telefoon (06) 13266603,
e-mail btuenter@versawelzijn.nl.
Website: www.sportiefweesp.nl

Cultuurnetwerkbijeenkomst
maandag 28 oktober
Op maandag 28 oktober vindt de 5e Cultuurnetwerkbijeenkomst plaats in de kantine van het creatieve werklandgoed Het Domijn. U bent van harte welkom.
Roland Pelle, mede-oprichter van Young Crowds en initiatiefnemer/uitgever van Kids Week neemt ons mee in
de do’s en don’ts van het communiceren met kinderen en
jongeren. Om ze te enthousiasmeren actief en passief met
cultuur aan de slag te gaan. Daarnaast: Pitch & Match onder leiding van Carola Kesteloo.

• Waar: verzamelen bij ingang Vechtstede College
• Wanneer: zaterdag 19 oktober
• Tijd: 10.00 - 11.30 uur
• Aanmelden: via willemijn@recyclevalley.nl
• Na afloop drinken we thee of koffie bij Cafe ’t Helletje

Spreekuur in de Kastanje
Na een lange zomerstop gaan we weer van start. Op
dinsdag 22 oktober wordt in buurtkamer de Kastanje
het maandelijkse inloopspreekuur georganiseerd.
U kunt dan uw vragen, opmerkingen, ideeën of klachten
kwijt aan medewerkers van de gemeente, de politie
en Ymere. Bijvoorbeeld over de openbare ruimte,
veiligheid en verkeer. U bent van harte welkom.
Tijd: 14.00-15.00 uur

• Tijd: 20.00 - 22.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur
• Locatie: culturele broedwerkplaats Het Domijn,
Bloemendalerweg 51, 1381 KB Weesp
Aanmelden
Graag aanmelden via e-mail bij Brigitte van Dijk-Weesie,
beleidsadviseur Kunst & Cultuur.
Voor vragen mail: bdijk@weesp.nl of bel (0294) 491 391.
Hebt u al een idee voor een pitch?
Meld dit dan kort in de mail, dan plannen we het vast in als
het kan.

